СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА ЧАШКА
Службен гласник
на Општина Чашка
Излегува по потреба

Број 8
година XIX
08.
08.06 .2015
.2015 година

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за
локална самоуправа ("Службен весник на РМ"
бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка,
донесе:
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлука за давање приоритет и
одобрување за реализација на Инфрструктурен
проектпроект- Техничка документација за локален пат
,,с.Нежилово – Планинарски дом ,,Чеплес,,
,,Че плес,,
Се објавува Одлука за давање приоритет и
одобрување за реализација на Инфрструктурен
проект - Техничка документација за локален пат
,,с.Нежилово – Планинарски дом ,,Чеплес,,, што
Советот на општина Чашка ја усвои на седницата на
05.06.2015.
Бр. 09- 881/1
11.06.2015 година
Чашка
ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
м-р. Горанчо Пановски с.р

Врз основа на чл.36 ст.1 т.15 и чл.22 ст.1 т.4 од
Законот за локална самоуправа ("Службен Весник на
РМ" бр5/02), а во врска со чл.9 ст.3 од Законот за
јавните патишта („Службен Весник на РМ") бр.84/08,
52/09,114/09, 124/10, 23/11, 53/11, 44/12, 168/12, 163/13,
187/13, 39/14, 42/14,166/14 и 44/15), Советот на
Општина Чашка на 32-рата седница одржана на ден
05.06.2015 година, ја донесе следната:
ОДЛУКА
за давање приоритет
приоритет и одобрување за реализација
на Инфрструктурен проект - Техничка
документација за локален пат ,,с.Нежилово –
Планинарски дом ,,Чеплес,,
1.

Со оваа одлука се потврдува и одобрува
подготовката
и
реализацијата
на
Инфрструктурниот
проект
Техничка
документација за локален пат Л-6008488 38
,,с.Нежилово – Планинарски дом ,,Чеплес,,

БЕСПЛАТЕН
ПРИМЕРОК

2.

За реализацијата на горенаведениот проектот се
дава согласност Општина Чашка да ја подготви
целокупната документација за аплицирање и
реализација до Министерството за локална
Самоуправа и УНДП, Иновативни решенија за
подобар пристап до локалните услуги.

3.

Одлуката влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави
во „Службен
Гласник на општина Чашка".

Образложение
Со донесувањето на Одлуката за прогласување на
локален пат од с.Нежилово до планинарскиот дом
Чеплес ќе се овозможи разумно искористување и
заштита на природните потенцијали во подрачјето
на изворите на река Бабуна, околината на
планинарскиот дом Чеплес како и планинските
врвови во непосредната околина. Одлуката ќе
овозможи
учество
и
искористување
на
финансиските средства кои се пограмирани во
рамки на проектот на Министерството за локална
самопурава на РМ и УНДП ,,Иновативни решенија за
подобар пристап до локалните услуги’’.
Со изработката на техничката документација ќе се
овозможи побрза и поквалитетна комуникација до
повеќе спелеолошки локалитети, планинарски и
излетнички места, ќе се овозможат услови за побрза
и поефикасна заштита на шумскиот и животинскиот
фонд на пошироката околина. Локалниот пат од
с.Нежилово до планинарскиот дом Чеплес ќе
овозможи забрзан локален економски развој на
општина Чашка односно ќе се озвоможи брз развој
на планинарскиот, алпинистичкиот, спелеолошкиот
спорт, планинскиот туризам, спелеолошки туризам,
алпинистички
туризам,
научен
туризам,
а
истовремено ќе овозможи и побрза заштита на
природните ресурси.
Во текот на една календарска година за време на
викенди и државни празници локалитетот Чеплес го
посетуваат од 3000-4000 посетители, бројката на
посетители на водопадот на изворидте на река
Бабуна не е прецизно утврдена но не е помала од
2000 посетитиели во текот на една година.
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Веќе
одбележаните
планинарски
патеки
претставуваат одлична инфраструктура за развој на
планинските спортови во Општина Чашка и
истовремено омасовување на планинскиот туризам
кој овозможува поврзвуање со планинарски патеки
до повеќе планински масиви во Република
Македонија. Пошироката околина изобилува со
истражувани и неистражувани пештери некои од
нив се објавени во светски спелеолошки изданија.
Пештерата на изворите на река Бабуна претставува
огромен потенцијал за развој на спелеолошкиот
спорт и истовремено развој на спелеолошки туризам,
истата се истражува повеќе години пред се од
странски спелеолози (од Франција, Белгија, Италија,
Словачка, Чешка, Русија..) и домашни спелеолози.
Досегашните
истражувања
укажуваат
дека
пештерата кај изворите на Бабуна преставува еден
од најголемите пештерски комплекси во македонија
а постојат показатели дека со следните истражувања
да биде и еден од најголемите пештерски комплекси
во европски рамки и пошироко. Содржината на
геологијата во самата пештера може да биде добра
основа и за развој на научен туризам откако би се
направиле услови за посетители.
Масивот Солунска глава со неколку одбележани
алпинистички патеки претставува добар потенцијал
за развојот на алпинистичкиот туризам во Општина
Чашка а неговите особини го прават конкурентен и
во европски рамки. Изворите на реката Бабуна
изобилуваат со природни убавини и прекрасен
водопад кој е мамец за многу љубители на
природата.
Со изградбата на локалниот пат од с.Нежилово до
планинарскиот дом Чеплес ќе се овозможи и
поефикасна заштита на природните ресурси односно
ќе се овозможи побрз и полесен пристап на
ловочуварските, шумарските, спасувачки, против
пожарни и други служби во пошироката околина.
Категоризирањто на овој пат и неговата изградба ќе
ја направи Општина Чашка претпознатлива како во
Република Македонија така и пошироко во
меѓународни рамки. Со реализацијата на овој проект
од категоризирање како локален пат па до негова
изградба ќе се потикне локалниот економски развој
на Општина Чашка.
Врз основа на погоренаведеното, а во согласност со
чл.36 ст.1 т.15 и чл.22 ст.1 т.4 од Законот за локална
самоуправа ("Службен Весник на РМ" бр5/02),
Советот на Општина Чашка одлучи како во
диспозитивот на оваа Одлука.
Бр. 08 – 794/6
05.06.2015 година
Чашка
СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за
локална самоуправа ("Службен весник на РМ"
бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка,
донесе:
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлука за изменување и
дополнување на Одлука за утврдување на локални
патишта на територијата на општина Чашка и
утврдување категорија на локален пат с.Нежилово
– Планинарски дом ,,Чеплес,,
Се објавува Одлука за изменување и дополнување
на Одлука за утврдување на локални патишта на
територијата на општина Чашка и утврдување
категорија
на
локален
пат
с.Нежилово
–
Планинарски дом ,,Чеплес,, што Советот на општина
Чашка ја усвои на седницата на 05.06.2015.
Бр. 09- 881/2
11.06.2015 година
Чашка
ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
м-р. Горанчо Пановски с.р

Врз основа на чл.36 ст.1 т.15 и чл.22 ст.1 т.4 од
Законот за локална самоуправа ("Службен Весник на
РМ" бр5/02), а во врска со чл.9 ст.3 од Законот за
јавните патишта („Службен Весник на РМ") бр.84/08,
52/09,114/09, 124/10, 23/11, 53/11, 44/12, 168/12, 163/13,
187/13, 39/14, 42/14,166/14 и 44/15), Советот на
Општина Чашка на 32-рата седница одржана на ден
05.06.2015 година, ја донесе следната:
ОДЛУКА
за изменување и дополнување на Одлука за
утврдување на локални патишта на територијата
на општина Чашка и утврдување категорија на
локален пат с.Нежилово – Планинарски дом
,,Чеплес,,
член 1
Со оваа Одлука се изменува и дополнува Одлуката
за утврдување на локални патишта на територијата
на општина Чашка бр.07-1941/3 од 30.10.2007 година и
се утврдува категорија на локален пат на патниот
правец с.Нежилово – Планинарски дом ,,Чеплес,,
член 2
Во Одлуката за утврдување на локални патишта на
територијата на општина Чашка бр.07-1941/3 од
30.10.2007 година, во табелата после редот Л-37 се
додава следното:
,,Л-6008488 38, Патен правец врска со Л-20
с.Нежилово- Планинарски дом ,,Чеплес,, во должина
од 11 км,,
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член 3
На некатегоризираниот општински пат на
територијата на Општина Чашка с.Нежилово –
Планинарски дом ,,Чеплес,, од чл.2 на Оваа Одлука се
утврдува категорија на ЛОКАЛЕН ПАТ,,Л-6008488
38,,

член 1
Со оваа одлука се утврдува Приоритет на проектот:
Доизградба на локален пат ,,Манастир с.Мокрени –
м.в Теовски уши,, -Општина Чашка од Агенцијата за
финансиска подршка во земјоделството и руралниот
развој.

член 4
Одлуката влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен Гласник на
општина Чашка".

член 2
За реализацијата на горенаведениот проектот се
дава согласност Општина Чашка да ја подготви
целокупната документација за аплицирање на
јавниот повик до Агенцијата за финансиска подршка
во земјоделството и руралниот развој.

Бр. 08 – 794/5
05.06.2015 година
Чашка
СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за
локална самоуправа ("Службен весник на РМ"
бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка,
донесе:
ЗАКЛУЧОК
за објавување
објавување на Одлука за утврдување на
приоритет на проект: Доизградба на локален пат
,,Манастир с.Мокрени – м.в Теовски уши,, Општина Чашка
Се објавува Одлука за за утврдување на приоритет
на проект: Доизградба на локален пат ,,Манастир
с.Мокрени – м.в Теовски уши,, - Општина Чашка, што
Советот на општина Чашка ја усвои на седницата на
05.06.2015.
Бр. 09- 881/3
11.06.2015 година
Чашка
ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
м-р. Горанчо Пановски с.р

Врз основа на чл.36 ст.1 т.15 и чл.22 ст.1 т.4 од
Законот за локална самоуправа ("Службен Весник на
РМ" бр5/02) , Советот на Општина Чашка на 32-рата
седница одржана на ден 05.06.2015 година, ја донесе
следната:
ОДЛУКА
за утврдување на приоритет на проект:
Доизградба на локален пат ,,Манастир с.Мокрени
– м.в Теовски уши,,
у ши,, -Општина Чашка

член 3
Одлуката влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен Гласник на
општина Чашка".
Бр. 08 – 794/4
05.06.2015 година
Чашка
СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за
локална самоуправа ("Службен весник на РМ"
бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка,
донесе:
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлука за утврдување на
приоритет на проект: Доизградба на локален пат
за с.Војницас.Војница-Општина Чашка
Се објавува Одлука за утврдување на приоритет на
проект: Доизградба на локален пат за с.ВојницаОпштина Чашка, што Советот на општина Чашка ја
усвои на седницата на 05.06.2015.
Бр. 09- 881/4
11.06.2015 година
Чашка
ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
м-р. Горанчо Пановски с.р

Врз основа на чл.36 ст.1 т.15 и чл.22 ст.1 т.4 од
Законот за локална самоуправа ("Службен Весник на
РМ" бр5/02), Советот на Општина Чашка на 32-рата
седница одржана на ден 05.06.2015 година, ја донесе
следната:
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ОДЛУКА
за утврдување на приоритет на проект:
Доизградба на локален пат за с.Војница
с.Војницаојница-Општина
Чашка
член 1
Со оваа одлука се утврдува Приоритет на проектот:
Доизградба на локален пат за с.Војница-Општина
Чашка во должина 3.226 метри од Агенцијата за
финансиска подршка во земјоделството и руралниот
развој.
член 2
За реализацијата на горенаведениот проектот се
дава согласност Општина Чашка да ја подготви
целокупната документација за аплицирање на
јавниот повик до Агенцијата за финансиска подршка
во земјоделството и руралниот развој.
член 3
Одлуката влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен Гласник на
општина Чашка".
Бр. 08 – 794/3
05.06.2015 година
Чашка
СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за
локална самоуправа ("Службен весник на РМ"
бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка,
донесе:
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлука за давање на согласност
за издавање под закуп на недвижни ствари во КО
Лисиче КП бр.626 сопственост на општина Чашка
Се објавува Одлука за давање на согласност за
издавање под закуп на недвижни ствари во КО
Лисиче КП бр.626 сопственост на општина Чашка,
што Советот на општина Чашка ја усвои на
седницата на 05.06.2015.
Бр. 09- 881/5
11.06.2015 година
Чашка
ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
м-р. Горанчо Пановски с.р

Врз основа чл.36 ст.1 т.10 и чл.50 ст.1 т.15 од Законот
за Локалната Самоуправа (,,Службен Весник на РМ,,

бр.05/02), чл.5, 16, 28, 29 ст.8, 42-а,б,в,г,д и ѓ од Законот
за користење и располагање на ствари на државни
органи (,,Службен Весник на РМ,, бр.08/05, 150/07,
35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14 и 52/15), Советот на
Општина Чашка на 32-рата седница одржана на ден
05.06.2015 година ја донесе следната
ОДЛУКА
за давање согласност за издавање под закуп на
недвижени ствари во КО Лисиче КП бр. 626
сопственост на Општина чашка
член 1
Со оваа одлука се дава согласност за издавање под
закуп на следните недвижни ствари запишани на
носителот на правото на сопственост - Општина
Чашка со ЕМБС 6008488 со адреса/седиште на
ул.,,Илинденска,, бр. 8 Чашка:
- Недвижни ствари со право на сопственост на
Општина Чашка запишани на ИЛ бр.363 за КО
Лисиче, издаден од АКН- Одделение за катастар на
недвижности - Велес:
ЛИСТ Б: Податоци за земјиштето (катастарска
парцела) и за правото на сопственост:
-Број на КП основен - 626, дел - / , викано место–
ГОРНО МААЛО, култура – 70000 (двор), со површина
во м2– 1.247,
со право на недвижност- 831,
СОПСТВЕНОСТ.
член 2
Недвижната ствар од чл.1 на оваа Одлука се издава
под закуп на период од 2 (две) години од денот на
склучувањето на Договорот за закуп и истата може
да се користи т.е да биде издадена со намена ,,чување
и складирање на огревно дрво,,, согласно
поднесеното барање бр.08-793/1 од 01.06.2015 година.
член 3
Постапката за издавањето под закуп ќе се
спроведе по пат на електронско јавно наддавање,
согласно Законот за користење и располагање на
ствари на државни органи (,,Службен Весник на РМ,,
бр.08/05, 150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14) по
претходно утврдена почетна месечна цена на
закупнина за предметната недвижност на оваа
одлука .
Почетната месечна цена на закупнина за
предметната недвижност предмет на електронското
јавното наддавање ќе изнесува 0.5 % од пазарната
вредност на недвижната ствар, која ќе ја утврди
овластен проценител, согласно одредбите од Законот
за процена (,,Службен Весник на Р.М,, бр.115/10,158/11,
185/11 и 64/12) и Методологијата за утврдување на
пазарна вредност донесена од Владата на РМ.
член 4
Постапката за јавно наддавање ќе ја спроведе
Комисија формирана од страна на Градоначалникот
на Општина Чашка, согласно Законот за користење и
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располагање на ствари на државни органи (,,Службен
Весник на РМ,, бр.08/05, 150/07, 35/11, 166/12, 137/13,
188/13 и 27/14),
член 5
Оваа Одлука за давање согласност влегува во сила
со денот на нејзиното донесување, а ќе биде објавена
во Службен Гласник на Општина Чашка.
Бр. 08 – 794/7
05.06.2015 година
Чашка
СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за
локална самоуправа ("Службен весник на РМ"
бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка,
донесе:

Чашка
во идна
документација.

урбанистичко

–

планска

член 2
Намената да биде усогласена со постојната класа
на намени А–домување.
член 3
Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1
алинеа 5 од Правилникот за стандарди за
вклопување на бесправни објекти во урбанистичко
планска документација („Слубен весник на РМ"
бр.56/11, 162/12).
член 4
Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното
донесување, а ќе биде објавена во "Службениот
гласник на Општина Чашка".
Бр. 08 – 794/8
05.06.2015 година
Чашка
СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлука за вклопување во идна
урбанистичкоурбанистичко-планска докуменација на КП 133/9
КО Чашка
Се објавува Одлука за вклопување во идна
урбанистичко-планска докуменација на КП 133/9 КО
Чашка, што Советот на општина Чашка ја усвои на
седницата на 05.06.2015.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за
локална самоуправа ("Службен весник на РМ"
бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка,
донесе:

Бр. 09- 881/6
11.06.2015 година
Чашка

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлука за вклопување во идна
урбанистичкоурбанистичко-планска докуменација на КП 139 КО
Смиловци

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
м-р. Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за
локална самоуправа ("Службен весник на РМ"
бр.5/02) член 10 став 4 од Законот за постапување со
бесправно изградени објекти ("Службен весник на
РМ" бр.24/11, 54/11 155/12), и член 2, став 1, алинеа 5 од
Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска
документација ("Службен весник на РМ" бр.56/11,
162/12), Советот на Општина Чашка, на седницата
одржана на ден 05.06.2015 година ја донесе следната:
ОДЛУКА
за вклопување во идна урбанистичко – планска
документација на КП 133/9 КО Чашка
член 1
Советот на Општина Чашка утврдува потреба за
вклопување на бесправен објект на КП 133/9 КО

Се објавува Одлука за вклопување во идна
урбанистичко-планска докуменација на КП 139 КО
Смиловци, што Советот на општина Чашка ја усвои
на седницата на 05.06.2015.
Бр. 09- 881/7
11.06.2015 година
Чашка
ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
м-р. Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за
локална самоуправа ("Службен весник на РМ"
бр.5/02) член 10 став 4 од Законот за постапување со
бесправно изградени објекти ("Службен весник на
РМ" бр.24/11, 54/11 155/12), и член 2, став 1, алинеа 5 од
Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска
документација ("Службен весник на РМ" бр.56/11,
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162/12), Советот на Општина Чашка, на седницата
одржана на ден 05.06.2015 година ја донесе следната:
ОДЛУКА
за вклопување во идна урбанистичко – планска
документација на КП 139 КО Смиловци
Смиловци
член 1
Советот на Општина Чашка утврдува потреба за
вклопување на бесправен објект на КП 139 КО
Смиловци
во идна урбанистичко – планска
документација.
член 2
Намената да биде усогласена со постојната класа
на намени А–домување.
член 3
Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1
алинеа 5 од Правилникот за стандарди за
вклопување на бесправни објекти во урбанистичко
планска документација („Службен весник на РМ"
бр.56/11, 162/12).

Врз основа на член 22 став 1 точка 4 од Законот за
локална самоуправа Службен весник на РМ бр. 5/02,
Советот на општина Чашка на седницата на
05.06.2015 година донесе:
ЗАКЛУЧОК
за разгледување на Барање од МЗ КерамиднаКерамиднаЧашка
1.

Советот на општина Чашка го разгледа Барањето
од МЗ Керамидна - Чашка, и заклучи
претставници на општинската администрација
да излезат на лице место и да го информираат
Советот за фактичката состојба на теренот.

2.

Заклучокот влегува во сила наредниот ден од
денот на објавување во Службен гласник на
општина Чашка.

Бр. 08 – 794/10
05.06.2015 година
Чашка
СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

член 4
Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното
донесување, а ќе биде објавена во "Службениот
гласник на Општина Чашка".

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за
локална самоуправа ("Службен весник на РМ"
бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка,
донесе:

Бр. 08 – 794/9
05.06.2015 година
Чашка
СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за
локална самоуправа ("Службен весник на РМ"
бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка,
донесе:
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучок за разгледување на
Барање од МЗ КерамиднаКерамидна -Чашка
Се објавува Заклучок за разгледување на Барање
од МЗ Керамидна - Чашка, што Советот на општина
Чашка го усвои на седницата на 05.06.2015.
Бр. 09- 881/8
11.06.2015 година
Чашка
ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
м-р. Горанчо Пановски с.р

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучок за повлекување на
точка од дневен ред
Се објавува Заклучок за повлекување на точка од
дневен ред, што Советот на општина Чашка го усвои
на седницата на 05.06.2015.
Бр. 09- 881/9
11.06.2015 година
Чашка
ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
м-р. Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 4 и 6 од Законот
за локална самоуправа Службен весник на РМ бр.
5/02, Советот на општина Чашка на седницата на
05.06.2015 година, донесе:
ЗАКЛУЧОК
за повлекување на точка од дневен ред
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1.

2.

Советот на општина Чашка ја повлече точката од
дневен ред - Предлог-Одлука за давање на
согласност за управување со водоснабдителен
систем во с. Нежилово од страна на ЈПКД
"Тополка" - Чашка, поради дополнителни
консултации по истата.
Заклучокот влегува во сила наредниот ден од
денот на објавување во Службен гласник на
општина Чашка.

3.

Решението влегува во сила наредниот ден од
денот на објавување во Службен гласник на
општина Чашка.

Бр. 08 – 794/12
05.06.2015 година
Чашка
СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Бр. 08 – 794/11
05.06.2015 година
Чашка
СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 4 од Законот за
локална самоуправа Службен весник на РМ бр
5/2002, а во согласност со Решение за одобрување на
финансиски средства, што Советот на општина
Чашка го донесе на седницата на 05.06.2015 година,
Градоначалникот на општина Чашка, донесе:

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за
локална самоуправа ("Службен весник на РМ"
бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка,
донесе:

РЕШЕНИЕ
за одобрување на финансиски средства
1.

Се одобрува исплата на финансиски средства, на
Кадриов Рамадан од с. Г.Јаболчиште, во висина
од 5.000,оо денари, за лекување.

2.

Средствата за реализација на ова Решение ќе се
обезбедат од Буџетот на општина Чашка за
2015година, Програма АО Совет на општина,
подставка 413110-тековни резерви.

3.

Се задолжува Одделението за финансии во
општина Чашка да го спроведе ова Решение.

4.

Решението влегува
донесувањето.

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решение за одобрување на
финансиски средства
Се објавува
Решение
за одобрување на
финансиски средства, што Советот на општина
Чашка го усвои на седницата на 05.06.2015.
Бр. 09- 881/11
11.06.2015 година
Чашка
ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
м-р. Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36 од Законот за локална
самоуправа Службен весник на РМ бр 5/2002,
Советот на општина Чашка на седницата на
05.06.2015 донесе:
РЕШЕНИЕ
за одобрување на финансиски средства
1.

2.

Со ова Решение Советот на општина Чашка го
одобри барањето на Кадриов Рамадан од с.
Г.Јаболчиште, за финансиски средства во висина
од 5.000,оо денари, за лекување.
Средствата за реализација на ова Решение ќе се
обезбедат од Буџетот на општина Чашка за
2015година, Програма АО Совет на општина,
подставка 413110-тековни резерви.

во

сила

со

денот

на

Бр. 09- 881/10
11.06.2015 година
Чашка
ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
м-р. Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за
локална самоуправа ("Службен весник на РМ"
бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка,
донесе:
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решение за одобрување на
финансиски средства
Се објавува Решение за одобрување на финансиски
средства, што Советот на општина Чашка го усвои на
седницата на 05.06.2015.
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Бр. 09- 881/13
11.06.2015 година
Чашка
ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
м-р. Горанчо Пановски с.р

3.

Се задолжува Одделението за финансии во
општина Чашка да го спроведе ова Решение.

4.

Решението влегува
донесувањето.

1.

2.

3.

Со ова Решение Советот на општина Чашка го
одобри барањето на Реџеп Садиков од с.
Г.Јаболчиште, за финансиски средства во висина
од 5.000,оо денари, за лекување.

сила

со

денот

на

Бр. 09- 881/12
11.06.2015 година
Чашка

Врз основа на член 36 од Законот за локална
самоуправа Службен весник на РМ бр 5/2002,
Советот на општина Чашка на седницата на
05.06.2015 донесе:
РЕШЕНИЕ
за одобрување на финансиски средства

во

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
м-р. Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за
локална самоуправа ("Службен весник на РМ"
бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка,
донесе:
ЗАКЛУЧОК
ЗАКЛ УЧОК
за објавување на Решение за одобрување на
финансиски средства

Средствата за реализација на ова Решение ќе се
обезбедат од Буџетот на општина Чашка за
2015година, Програма АО Совет на општина,
подставка 413110-тековни резерви.

Се објавува Решение за одобрување на финансиски
средства, што Советот на општина Чашка го усвои на
седницата на 05.06.2015.

Решението влегува во сила наредниот ден од
денот на објавување во Службен гласник на
општина Чашка.

Бр. 09- 881/15
11.06.2015 година
Чашка
ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
м-р. Горанчо Пановски с.р

Бр. 08 – 794/13
05.06.2015 година
Чашка
СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 4 од Законот за
локална самоуправа Службен весник на РМ бр
5/2002, а во согласност со Решение за одобрување на
финансиски средства, што Советот на општина
Чашка го донесе на седницата на 05.06.2015 година,
Градоначалникот на општина Чашка, донесе:
РЕШЕНИЕ
за одобрување на финансиски средства
1.

Се одобрува исплата на финансиски средства, на
Реџеп Садиков од с. Г.Јаболчиште, во висина од
5.000,оо денари, за лекување.

2.

Средствата за реализација на ова Решение ќе се
обезбедат од Буџетот на општина Чашка за
2015година, Програма АО Совет на општина,
подставка 413110-тековни резерви.

Врз основа на член 36 од Законот за локална
самоуправа Службен весник на РМ бр 5/2002,
Советот на општина Чашка на седницата на
05.06.2015 донесе:
РЕШЕНИЕ
за одобрување на финансиски средства
1.

Со ова Решение Советот на општина Чашка го
одобри барањето на Станчевски Раде од с.
Богомила, за финансиски средства во висина од
5.000,оо денари, за лекување.

2.

Средствата за реализација на ова Решение ќе се
обезбедат од Буџетот на општина Чашка за
2015година, Програма АО Совет на општина,
подставка 413110-тековни резерви.

3.

Решението влегува во сила наредниот ден од
денот на објавување во Службен гласник на
општина Чашка.
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Бр. 08 – 794/14
05.06.2015 година
Чашка
СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 4 од Законот за
локална самоуправа Службен весник на РМ бр
5/2002, а во согласност со Решение за одобрување на
финансиски средства, што Советот на општина
Чашка го донесе на седницата на 05.06.2015 година,
Градоначалникот на општина Чашка, донесе:
РЕШЕНИЕ
за одобрување на финансиски средства
1.

Се одобрува исплата на финансиски средства, на
Станчевски Раде од с. Богомила, во висина од
5.000,оо денари, за лекување.

2.

Средствата за реализација на ова Решение ќе се
обезбедат од Буџетот на општина Чашка за
2015година, Програма АО Совет на општина,
подставка 413110-тековни резерви.

3.

Се задолжува Одделението за финансии во
општина Чашка да го спроведе ова Решение.

4.

Решението влегува
донесувањето.

во

сила

со

денот

на

Бр. 09- 881/14
11.06.2015 година
Чашка
ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
м-р. Горанчо Пановски с.р
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Содржина:
1.

2.

3.

Заклучок за објавување на Одлука за давање
приоритет и одобрување за реализација на
Инфрструктурен
проектТехничка
документација за локален пат ,,с.Нежилово –
Планинарски дом ,,Чеплес,
Одлука за давање приоритет и одобрување за
реализација на Инфрструктурен проект Техничка документација за локален пат ,,с.
Нежилово – Планинарски дом ,,Чеплес,,
Заклучок за објавување на
Одлука за
изменување и дополнување на Одлука за
утврдување на локални патишта на територијата
на општина Чашка и утврдување категорија на
локален пат с.Нежилово – Планинарски дом
,,Чеплес,,

13. Заклучок за објавување на
Одлука за
вклопување во идна урбанистичко-планска
докуменација на КП 139 КО Смиловци
14. Одлука за вклопување во идна урбанистичко –
планска документација на КП 139 КО Смиловци
15. Заклучок за објавување на
Заклучок за
разгледување на Барање од МЗ КерамиднаЧашка
16. Заклучок за разгледување
Керамидна-Чашка

на Барање

од МЗ

17. Заклучок за објавување на
Заклучок
повлекување на точка од дневен ред

за

18. Заклучок за повлекување на точка од дневен ред
4.

5.

6.

Одлука за изменување и дополнување на Одлука
за утврдување на локални патишта на
територијата на општина Чашка и утврдување
категорија на локален пат с.Нежилово –
Планинарски дом
Заклучок за објавување на
Одлука за
утврдување на приоритет на проект: Доизградба
на локален пат ,,Манастир с.Мокрени – м.в
Теовски уши,, - Општина Чашка

19. Заклучок за објавување на Решение
одобрување на финансиски средства

за

20. Решение за одобрување на финансиски средства
21. Решение за одобрување на финансиски средства
22. Заклучок за објавување на Решение
одобрување на финансиски средства

за

Одлука за утврдување на приоритет на проект:
Доизградба на локален пат ,,Манастир с.Мокрени
– м.в Теовски уши,, - Општина Чашка

23. Решение за одобрување на финансиски средства

7.

Заклучок за објавување на
Одлука за
утврдување на приоритет на проект: Доизградба
на локален пат за с.Војница-Општина Чашка

25. Заклучок за објавување на Решение
одобрување на финансиски средства

8.

Одлуказа утврдување на приоритет на проект:
Доизградба на локален пат за с.ВојницаОпштина Чашка

24. Решение за одобрување на финансиски средства
за

26. Решение за одобрување на финансиски средства

9.

27. Решение за одобрување на финансиски средства

Заклучок за објавување на Одлука за давање на
согласност за издавање под закуп на недвижни
ствари во КО Лисиче КП бр.626 сопственост на
општина Чашка

10. Одлука за давање согласност за издавање под
закуп на недвижени ствари во КО Лисиче КП бр.
626 сопственост на Општина чашка
11. Заклучок за објавување на
Одлука за
вклопување во идна урбанистичко-планска
докуменација на КП 133/9 КО Чашка
12. Одлука за вклопување во идна урбанистичко –
планска документација на КП 133/9 КО Чашка

Издавач: Општина Чашка
ул..Илинденска бр.8 нас.Чашка

Уредник: Бојанка Мирова
Изготвил: Димче Ангелов
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